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VAN BAROSU 

 

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU 

 

VAN GÖLÜ’NDE 27 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE MEYDANA GELEN 

GÖÇMEN/SIĞINMACI KATLİAMINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU 

 

I-GİRİŞ 

 
29.06.2020 tarihinde saat 13:00 sularında Van’da serbest gazetecilik yapan Ruşen TAKVA 

tarafından aşağıda ekran görüntüsü verilen sosyal medya paylaşımı ile Van Gölü’nde bir teknenin 

battığı ve bu teknede 100’den fazla mültecinin bulunduğu bilgisinin alınmıştır. Bunun üzerine aynı 

gün Baromuz Göç ve İltica Komisyonu acil olarak toplanmış ve olayın doğruluğu ve ayrıntılarını 

tespit amacıyla heyet halinde olayın gerçekleştiği bölgeye gidilmiştir.  

 

 
 

29.06.2020 Pazartesi günü Komisyon üyelerinden Av. Jindar UÇAR, Av. Jiyan ÖZKAPLAN 

ve Av. Helin ÖZGÖKÇE tekne kazasının gerçekleştiği Çitören Köyü’ne gitmiş ve olay ile ilgili 

detaylı bilgi almak için köyün muhtarı ile görüşme yapmışlardır. Köy muhtarı; “sahilde oturup kıyıda 

bir ceset görecek miyim diye bekliyorum” diyerek yaşanan olay ile ilgili bildiklerini komisyon 

üyelerimiz ile paylaşmıştır. Muhtar, teknenin sahibinin Gevaşlı olduğunu, teknede 112 kişinin 

bulunduğunu ve sadece tekne sahibinin (M.A.) sağ olarak kurtulduğunu belirtmiştir.  

Akabinde tarafımızca köyün muhtarı ile birlikte Çarpanak Adası sahiline doğru gidilerek 

olayın yaşandığı bölgede gözlem yapılmak istenmişse de Jandarma tarafından adaya giden yolda 

kontrol noktası oluşturulduğu gözlemlenmiş ve heyetin geçişi savcılık izni olmadığı gerekçesiyle 

engellenmiştir. Jandarma personeli ile yapılan şifahi görüşmede köyde bulunan yazlık bir sitede bekçi 

olarak çalışan bir şahsın gözaltına alındığı bilgisine ulaşılmış ve bekçinin eşi ile de görüşme 

sağlanmıştır. Bekçinin eşi; 28.06.2020 tarihinde M.A. adlı şahsın çıplak bir vaziyette evlerine 
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geldiğini, eşi ve çocukları ile görüşme yapmak için telefonunu istediğini ve kendilerinin de 

telefonlarını şahsa verdiklerini ifade etmiştir. Bekçinin M.A.’ya yardım ettiği ve bu hususta vaktinde 

kolluk birimlerine bilgi vermediği gerekçeleri ile gece saatlerinde gözaltına alındığı bilgisine 

ulaşılmıştır.  

Baromuz Göç ve İltica Komisyonunca olay yerinde edinilen gözlem ve incelemeler 

sonucunda söz konusu olayın vahameti göz önünde bulundurularak Komisyonumuz bünyesinde 

gönüllü avukatlardan oluşan bir heyet oluşturularak olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması ve 

ulaştığımız tespit ve değerlendirmelerin bir rapor ile kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. 

İnceleme ve araştırma heyetinde Van Barosu Göç ve İltica Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu 

üyesi Av. Mahmut KAÇAN, komisyon üyeleri Av. Helin ÖZGÖKÇE, Av. Jindar UÇAR, Av. Onur 

CAN ve Av. Jiyan ÖZKAPLAN yer almıştır.  

II-OLAY 

 Baromuzca olay yerinden ve sonrasında Van Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiler 

üzerine sosyal medyada haber konusu edilen olayın doğruluğu teyit edilmiştir. Olayla ilgili başlatılan 

soruşturmada göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile ifadesi alınan M.A.’nın Tuşba Jandarma 

Karakolu’nda olayla ilgili alınan 29.06.2020 tarihli ifadesine ulaşılmıştır. İfadede şüpheli olayın 

oluşuna dair verdiği bilgilerde; kuzeni olan S.A.’nın kendisini 27.06.2020 tarihinde ikindi sularında 

aradığını, “akşama mülteci var, sen de gel” dediğini, kuzeninin böyle söyleyince göçmen 

taşınacağını anladığını, çünkü babasına ait olan söz konusu yolcu teknesine normal yolcu 

taşımacılığında kullanılmadığını, bu sebeple şifre olan “yolcu” kelimesinden taşıyacakları göçmen 

olduğunu anladığını, kendisinin korktuğunu ve gelmeyeceğini söylediğini, kuzeninin kendisine 

“korkma hepsinin kimliği var” dediğini ve bunun üzerine gitmeyi kabul ettiğini, 

S.A. kontrolündeki yolcu teknesinin kendisini aynı gün saat 19:30 sıralarında göl kıyısına 

yakın mesafede bulunan evinden almaya geldiğini, teknede kendisinden ve kuzeninden başka 

kimsenin bulunmadığını, S.A.’nın bu sırada kendisine göçmenleri Çarpanak Adası’ndan alacaklarını 

ve Bitlis İli Tatvan İlçesi’ne bağlı Reşadiye Köyü’ne götürüp bırakacaklarını ancak kaç göçmen 

alacağını ya da göçmenleri kimin getireceğini söylemediğini, 

S.A’nın kendisini teknede mekanik işlere yardımcı olmak için çağırdığını, çünkü S.A’nın 

teknede halledilmesi gereken işlerin yanında göçmenlerin kavga ve benzeri bir olay çıkarmalarına 

karşı yanında birinin olmasını istediğini, zira bu işleri tek başına yapamayacağını, S.A.’nın bu iş 

bittikten sonra kendisine 750 TL para vereceğini, 

Çarpanak Adası’na doğru tekne ile yola çıktıklarını, kendisinin tekne kullanmayı çok iyi 

bilmediğini, tekneyi S.A.’nın kullandığını, bu şekilde saat 21:50 sularında Çarpanak Adası’na yakın 

bir noktaya geldiklerini, fark edilmek istenmedikleri için tekneden ışık yakmadıklarını, Çarpanak 

Adası’nın Çitören tarafına bakan sahil kesiminde göçmenlerin karada kum üzerinde beklediğini 

gördüğünü, S.A.’nın burada kendilerine doğru ışık ile işaret veren kişi ile görüştüğünü, S.A.’nın bu 

şahıs ile konuşmalarından bu kişinin aslen Afganistan uyruklu olduğunu, göçmenlere çevirmenlik 

yaparak onları koordine ettiğini ve kendilerine tercümanlık yapacağını anladığını, daha sonra 

göçmenleri tekneye almak üzere kıyıya yanaştıklarını, tercümanın kendilerine yardımcı olduğunu, 

tekneye binen göçmen sayısını tam olarak hatırlamadığını, tahminince 70-80 civarında göçmen 

bindiğini, bunlardan 5-6 kadarının kadın olduğunu, içlerinde hatırladığı ya da gördüğü kadarıyla 1-

2 çocuk olduğunu, iki katlı olan teknenin iç ve dışı tamamen dolu olarak ışıklarını yakmadan yola 

çıktıklarını, kıyıyı biraz açıktan takip ederek seyrettiklerini, daha sonra 22:05 sularında kıyıya bir 
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süre daha paralel gittikten sonra açılmaya başladıklarını, yaklaşık olarak 1 saat kadar Bitlis 

istikametine doğru seyrettiklerini ve bu sırada gölün dalgalanmaya başladığını, 

Tekneyi S.A.’nın kullandığını, bu arada kendisinin de arada kamaraya girip çıktığını, 

içerisinin çok kalabalık olduğu için çok da giremediğini, bu arada dalgaların şiddetli vurmaya 

başlaması üzerine motora baktığını ve motorun su attığını far ederek korktuğunu, ters bir şeyler 

olacağından korktuğu için S.A.’ya bilgi verdiğini ve teknenin arka kısmını dalgaya vermesi 

gerektiğini söylediğini, bu esnada tekneye yandan vuran dalgalar nedeniyle teknenin şiddetli 

sallanmaya bağladığını, S.A.’nın tekneyi döndürmeye çalıştığı esnada bir anda teknenin sağ 

tarafından vuran dalgaların etkisiyle teknenin sol tarafa doğru yattığını, kendisi dahil herkesin 

teknenin altında kaldığını, ilk etapta kendisinin kapı arasında oluşan hava boşluğundan 

faydalanarak kendisini teknenin dışına çıkarmayı başardığını, daha sonra kendisinin ve teknede 

bulunan göçmenlerden başarabilenlerin yüzerek su yüzüne çıktıklarını, bu sırada çeşitli yerlerinden 

yaralandığını, yüzeye çıktığında mültecilerin bazılarının suyun yüzünde olduğunu gördüğünü, etrafa 

baktığında gözünün S.A.’yı aradığını ve bağırdığı esnada S.A.’yı gördüğünü, onun da kendisini 

aradığını, ancak onun kendisinden önce yüzeye çıktığını anladığını, daha sonra yüzerek yan yana 

geldiklerini, kendisinin tekne içindeyken çok fazla su yuttuğu için batmaya başladığını, S.A.’nın 

kıyafetlerini çıkarmasına yardımcı olduğunu, S.A.’ya “Ben batıyorum, dayanamıyorum” dediğini, 

S.A.’nın kendisine moral vermeye çalıştığını, o sırada mültecilere ait olduğunu düşündüğü bir 

çantanın eline geldiğini ve çantaya tutunarak su yüzeyinde kalmaya çalıştığını, olay saatinin 23:00 

civarı olduğunu, kendisinin su yüzeyindeki göçmenlere “Sesime doğru gelin, başka yere gitmeyin” 

şeklinde bağırdığını, çok dalga olduğu için o sırada tek yapması gerekenin su yüzeyinde kaması 

olduğunu, sabah saatleri olan 04:00 ile 04:30 sularına kadar su yüzeyinde kalmaya çalıştıklarını, bu 

esnada sürekli dalga vurduğu için S.A.’nın yorgun düştüğünü, S.A.’nın çok su yuttuğunu ve suya 

batıp çıkmaya başladığını, güneş doğana kadar S.A.’yı su yüzeyinde tutmaya çalıştığını, ancak bu 

esnada S.A.’nın öldüğünü anladığını, cenazeyi çıkartmak niyetinde olduğunu, ancak fazla gücünün ve 

takatinin kalmadığını ve S.A.’yı orada bırakıp Çarpanak Adası’na doğru yüzmeye başladığını, 

buradan karaya çıktığını belirtmektedir. 

Olaydan sadece tek bir kişinin sağ olarak kurtulması ve bu kişinin yakalanarak gözaltına 

alınmış olması karşısında olayın oluş şeklinin bu kişinin beyanlarının olayın aydınlatılması açısından 

önemli bulunmuştur. Şüphelinin beyanlarında birçok çelişki ve eksik yanlar olsa da genel itibariyle 

olayın vahametini ortaya koyması açısından önemlidir. Söz konusu çelişkilerin ve eksikliklerin 

soruşturmanın etkin olarak yürütülmesi halinde aydınlanacağı tartışmasızdır.  

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla 

bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aralarında yukarıda ayrıntılı ifadesine yer verilen M.A.’nın da 

bulunduğu 5 kişi hakkında Van Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmalarına karar verilmiştir. 

Soruşturma dosyasında delillerin toplanmamış olması ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen 

şüphelilerin henüz yakalanmamış olması gerekçeleriyle kısıtlılık kararı alınmıştır. Soruşturma 

dosyasına diğer ayrıntılarına bu nedenle rapor yazım tarihi itibariyle ulaşılamamıştır.   

Olaydan sonra Van Barosu’na başvuru yapan ailelerden biri, olayda hayatını kaybettiğini 

düşündükleri oğullarının batan tekne içerisinde yolculuk yaparken görüntü çekerek kendilerine 

Whatsapp programı üzerinden gönderdiğini, çocuklarının Türkiye’ye girdikten sonra hemen hemen 

her anını ve bulunduğu yerlerin görüntülerini fotoğraf ve video halinde çekip kendileriyle 

paylaştığını belirterek bu görüntüleri ve fotoğrafları Komisyonumuz ile paylaşmıştır. İzlenen 

görüntülerde; teknenin alt kısmı olduğu düşünülen kapalı bir yerde çok sayıda sığınmacı/göçmenin 

oturarak ve ayakta yolculuk ettiği, kendi aralarında şakalaştıkları, yerde oturan bir göçmenin 
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kucağında küçük bir çocuğun bulunduğu, yanlarında sırt çantalarının bulunduğu, bir kısmının 

uyukladığı, ayakta olanların sarsıntıdan etkilenmemek için teknenin çeşitli yerlerinden sarkıttıkları 

eşarp ve benzeri kumaş parçalarına tutundukları görülmüştür. Söz konusu görüntü olayın vahametini 

göstermesi açısından oldukça önemli bir delil niteliğindedir. Görüntü ve fotoğraflar 

komisyonumuzun resmi twitter hesabında raporun yayım tarihi itibariyle kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

(Bknz: https://twitter.com/Vaniltica)  

Ayrıca söz konusu ailenin verdiği bilgilerde tekneye binecek kalabalık grubun bir kısmının 

gündüz saatlerinde Çarpanak Adasında kendilerini almaya gelecek tekneyi beklerken bilinmeyen bir 

nedenle kavga ettiklerini, kavgaya karışan bir grubun tekneye binmekten son anda vazgeçtiğini ve bu 

grubun olay yerinden ayrıldıktan sonra jandarma tarafından yakalandıklarını iddia etmiş ve kavga 

anına ilişkin video görüntüsünü paylaşmıştır. Video görüntüsünde söz konusu yerin Van Gölü kıyısı 

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu grubun jandarma tarafından yakalandığı iddiası raporun 

yazım tarihi itibariyle komisyonumuzca doğrulanamamıştır. İddiaya ilişkin görüntüler yukarıda linki 

verilen komisyonumuz twitter hesabında paylaşılmıştır. (Bknz: https://twitter.com/Vaniltica) 

III-OLAY SONRASINA AİT GÖZLEM VE TESPİTLER 

27.06.2020 tarihinde meydana gelen olayın sonrasında yetkili kurumlarca arama ve kurtarma 

faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler kapsamında ilk günlerde Van Gölü’nün çeşitli mevkilerinde 

su yüzeyinde cenazeler tespit edilmiş ancak batan tekneye günlerce ulaşılamamıştır. Arama kurtarma 

faaliyetlerinin Van Gölü’nün bir iç deniz olması ve Van Gölü’nden arama kurtarma çalışmalarına 

uygun ekipman olmaması sebebiyle küçük balıkçı tekneleri ve sahil güvenliğe ait botlarla 

yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Uzunca bir süre bu şekilde devam ettirilen arama kurtarma 

faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da dahil olduğu, profesyonel ekiplerin gerekli 

ekipmanlarla sürece dahil olduğu Van Valiliğince açıklanmıştır.  

08.07.2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada; arama kurtarma 

çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerine ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama 

Kurtarma(SAK) Timi tarafından batan teknenin Çarpanak Adası’nın yaklaşık olarak 1 km. açığında 

107 mt. derinlikte bulunduğu açıklanmıştır. Bakanlıkça kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde, 

teknenin güvertesinde halen cesetlerin bulunduğu ve birçok sığınmacı/göçmenin tekneden 

çıkamayarak teknenin iç kısmında boğularak hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Komisyonumuzca 

yetkililerle yapılan görüşmelerde; batan teknedeki cenazelerin ROW isimli cihaz vasıtasıyla 

görüntülendiği, 107 mt. derinliğe dalışın yüksek basınç nedeniyle mümkün olmadığı, cenazelerin 

ROW cihazına bağlı bir kanca yardımıyla çıkarıldığı, tekne içinde bulunan cenazelere kapalı alanın 

bir bölümünün kırılarak ulaşılabildiği, aynı yöntemle yüzeye çıkarıldığı öğrenilmiştir.  

 

      

https://twitter.com/Vaniltica
https://twitter.com/Vaniltica
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Raporumuzun yayınlandığı tarih itibariyle Van Gölü’nden çıkarılan cenaze sayısı 61 olup 

cenazelerin otopsi ve kimlik tespit işlemleri Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nce 

yürütülmektedir. Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde, bir kısım cenazenin kimlik ve uyruklarının 

Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin İstanbul Konsolosluğu yardımıyla tespit edilmiştir. Yine Van 

Cumhuriyet Başsavcılığınca bulunan cenazelerin kimlik tespitleri için çekilen fotoğrafların Pakistan 

İslam Cumhuriyeti’nin İstanbul Konsolosluğu ile paylaşıldığı ve yakınlarından olay tarihi itibariyle 

haber alamayan vatandaşlarının yardımıyla kimlik tespitlerinin yapılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.  

İran, Afganistan ve Pakistan ülkelerinde yaşayan ve olay tarihi itibariyle yakınlarından haber 

alamayan ailelerce çeşitli tarihlerde sosyal medya ve doğrudan iletişim kurulmak suretiyle Van 

Barosu Göç ve İltica Komisyonu’na başvurular yapılmış ve yakınlarının akıbeti ile ilgili yardım talep 

etmişlerdir. Komisyonumuza çeşitli ülkelerden yapılan başvuru sayısı rapor yayım tarihi itibariyle 

17’dir. Baromuz Komisyonuna ulaşan başvurular süratle değerlendirilerek başvurucuların sunduğu 

fotoğraf ve kimlik belgeleri derhal Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmuştur. Ayrıca sunulan 

kimlik ve fotoğraflarla Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne başvurularak Komisyonumuz 

üyesi avukatlarca cenaze fotoğrafları üzerinden kimlik tespiti çalışması yapılmıştır. Bu çalışma 

sonucunda Komisyonumuzca 4 Pakistan ülkesi vatandaşının kimlikleri tespit edilmiş ve aileleri 

doğrudan bilgilendirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen cenazelerin bilgileri ilgili ülke makamlarıyla da 

paylaşılarak ailelerin talebi doğrultusunda cenazelerin ülkelerine gönderilmesi talepleri Van 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir. Baromuza yapılan başvurularla ilgili kimlik tespit çalışmaları 

devam etmektedir.  

Komisyonumuzca yapılan tespitlerde 04.08.2020 tarihi itibariyle meydana gelen olayda 

hayatını kaybeden 61 sığınmacı/göçmenin cenazesine ulaşılabildiği, bulunan cenazelerden 34 kişinin 

uyruğunun Afgan olduğu, 3 cenazenin vücut bütünlüklerinin ileri derecede bozularak sabunlaşma 

evresinde olduğu, dolayısıyla kimliklerinin fotoğraf yardımıyla tespit edilemeyecek durumda olduğu 

gözlemlenmiştir. Vücut bütünlükleri bozulması sebebiyle kimlik tespiti yapılamayan söz konusu 3 

cenazenin olaydan kısa süre sonra Van Gölü yüzeyinde bulunan cenazeler olduğu, oksijen ve güneş 

ışığı teması nedeniyle sabunlaştığı tespit edilmiştir.  

Olaydan uzun bir süre sonra batan tekneden çıkarılan sığınmacı/göçmen cenazelerinin genel 

itibariyle vücut bütünlüklerini korudukları ve tanınabilecek durumda oldukları gözlemlenmiştir. Bu 

konuda uzmanların yaptığı açıklamada cenazelerin vücut bütünlüğünün bozulmamasının nedeni 

olarak gölün 107 mt. derinliğinde suyun sodalı, ısısının düşük ve basıncın yüksek olmasının etkisi 

olduğu belirtilmiştir.  
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Komisyonumuzca kimlik tespiti yapılamayan ve 15 gün süresince morgda bekletilen ancak bu 

süre zarfında cenaze ile ilgili bir talep gelmemesi halinde cenazelerin Van ili Tuşba ilçesi Seyrantepe 

Mahallesinde bulunan ve çoğunlukla farklı olaylarda hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenlerin 

defnedildiği Kimsesizler Mezarlığı’na olay yeri belirtilerek ve numaralandırılarak defnedildikleri 

tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

IV-27.06.2020 TARİHİNDE MEYDANA GELEN OLAY KAZA MI? 

 Van ilinde özellikle 2018 yılından günümüze sığınmacı/göçmen ölümlerinde dikkat çekici bir 

artış yaşanmıştır. Bu durumun nedenleri raporumuzun ilerleyen kısmında ele alınacak olup bu 

aşamada komisyonumuzca yakın zamanda benzer nitelikte olaya ilişkin yapılan araştırmalar 

sonucunda edinilen birtakım izlenim ve tespitler paylaşılacaktır. 26.12.2019 tarihinde Van Gölünün 

Bitlis ili Adilcevaz ilçesi kıyılarına yakın mesafede meydana gelen ve 7 göçmen ve sığınmacının 

hayatını kaybettiği olay incelendiğinde 27.06.2020 tarihinde meydana gelen olaya kaza demenin 

mümkün olmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. 

 

 26.12.2019 Tarihinde Adilcevaz Kıyılarında Meydana Gelen Ölümcül Tekne Kazası 

26.12.2019 günü saat 01:00 sularında Pakistan, Afganistan, İran, Bangladeş ve Hindistan 

uyruklu 79 sığınmacı/göçmeni taşıyan tekne Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Erikbağı Köyü sınırında sahile 

20 mt. mesafede alabora olmuş, sığınmacı/göçmenlerden 72’si olaydan sağ olarak kurtulabilmiş, 

ancak 6’sı olay yerinde 1’i Adilcevaz Devlet Hastanesi’nde olmak üzere 7 sığınmacı/göçmen 

hayatını kaybetmiştir. 26.12.2019 gündüz saatlerinde yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 

cenazelere ulaşılmıştır. 
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Olayda hayatını kaybeden 7 cenazenin otopsi ve kimlik tespiti çalışmaları yapılmasının 

ardından 4 cenazenin Bangladeş uyruklu sığınmacı/göçmelere ait olduğu tespit edilmiş ve ülkelerine 

gönderilmek üzere cenazeler Bangladeş Büyükelçiliği’ne teslim edilmiştir. Diğer cenazelerden 

2’sinin Pakistan uyruklu sığınmacı/göçmenlere ait olduğu tespit edilmiş ve aynı şekilde ülkelerine 

gönderilmek üzere Pakistan İstanbul Konsolosluğu’na teslim edilmiştir. Dosya kapsamında 6 nolu 

cenaze olarak belirtilen cenazenin kimlik tespitinin yapılamamış olup 15 günlük sürenin sonunda 

Adilcevaz Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Olaydan sonra Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 

kapsamında mağdur sıfatıyla ifadesi alınan 72 sığınmacı/göçmen ortak beyanlarında; Türkiye’ye 

İstanbul İlinde çalışmak için geldiklerini, kendilerini Türkiye’ye sokmak için İranlı göçmen 

kaçakçılarına 400-700 Dolar verdiklerini, 23.12.2019 tarihinde İran üzerinden Van iline giriş 

yaptıklarını, Yaklaşık 70-80 kişi 2 gün boyunca Van'da bir evde tutulduklarını, kolluk tarafından 

kendilerine teşhisi yaptırılan şüpheli R.A., S.A., C.A. ve M.Ş.A.’nın tutuldukları eve gelerek 

kendilerine yiyecek ve su getirdiklerini, zaman zaman da R.A. ve S.A.’nın sayım yapmak için söz 

konusu eve geldiklerini, iki günün sonunda 25.12.2019 günü saat 19:00 sularında yola çıkacaklarına 

dair haber geldiğini, bulundukları evin önüne yolcu koltukları sökülmüş 2 beyaz renk Ford transit 

marka araç geldiğini, kendilerinin bu iki araca bindirildiklerini, yaklaşık olarak 1.5 saat yol gittikten 

sonra Van Gölü sahiline getirildiklerini, mültecilerin verilen talimatlar doğrultusunda sahilde 

bekleyen tekneye bindiklerini, tekneyi kullanan 1 kişi olduğunu ve kolluk tarafından yapılan fotoğraf 

teşhisinde bu kişinin Ş.A. isimli kişi olduğunu, söz konusu tekne ile yaklaşık 4-5 saat yol aldıktan 

sonra 26.12.2019 günü saat 01:00 sularında Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Erikbağı Köyü sınırında sahile 

20 mt. kala teknenin alabora olduğunu, tüm mültecilerin suya kapıldığını, o sırada sahilde yanında 

bir köpekle bekleyen ve kimliği tespit edilemeyen şahsın kendilerini alarak Ford transit marka araçla 

olay yerine yakın olan petrol ofisinin önüne bıraktıktan sonra ayrıldığını, sonrasında jandarmanın 

petrol ofisine gelerek kendilerini karakola getirdiklerini ifade etmiştir. 

Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında 

sığınmacı/göçmenlerin yukarıda ayrıntısı verilen ifadelerinde bahsettikleri ve fotoğraflardan teşhis 

ettikleri R.A., C.A., S.A., M.Ş.A. ile yine sığınmacı/göçmenlerin ifadelerinde bahsettikleri ve 

fotoğraflardan tekneyi kullanan olarak teşhis ettikleri Ş.A.  28.12.2019 günü ifadeye çağrılmış, 

göçmen kaçakçılığı ile taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suç 

isnadıyla ifadeleri alınmıştır. Şüphelilerden R.A., S.A., C.A. ve M.Ş.A. savcılık ifade işlemlerinin 

ardından adli kontrol talebi ile Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve aynı gün Adilcevaz 

Sulh Ceza Hakimliği talep doğrultusunda şüpheliler hakkında yurtdışı yasağı ile birlikte haftanın 1 

günü ikametin bağlı olduğu kolluğa imza bildiriminde bulunmak şeklinde adli kontrol kararı 

vermiştir. 



9 
 

Sığınmacı/göçmenlerin kolluk tarafından yapılan fotoğraf teşhisinde tekneyi kullanan kişi 

olarak teşhis ettikleri Ş.A. 28.12.2019 günü gözaltına alınmış ifade işlemlerinin ardından Adilcevaz 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve taksirle birden fazla insanın ölümüne ve 

yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklama istemiyle Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk 

edilmiştir. Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliği aynı gün yaptığı sorguda şüpheli Ş.A.’nın tutuklanmasına 

karar vermiştir. Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliği soruşturma sürerken şüpheli müdafinin tahliye talebi 

üzerine 24.01.2020 tarihinde tutuklama kararının incelenmesinde şüphelinin tahliyesine ve yurtdışı 

yasağı ile haftada 2 gün ikametinin bağlı olduğu kolluk birimine imza bildiriminde bulunmak 

şeklinde adli kontrol kararına hükmetmiştir. 

Yine soruşturma dosyasında yapılan araştırma neticesinde teknenin sahibi olduğu iddiası ile 

13.03.2020 tarihinde gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından aynı gün göçmen kaçakçılığı ve 

taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suç isnadıyla Adilcevaz 

Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol talebi ile Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 

K.A. hakkında Adilcevaz Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı yasağı ve haftada 1 gün ikametine en yakın 

kolluk birimine bildirimde bulunmak şeklinde adli kontrol yükümlülüğüne karar vermiştir.  

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer bir kısım şüpheli hakkında ise henüz işlem tesis 

edilmediği gözlemlenmiştir. Sığınmacı/göçmen anlatımlarından söz konusu şüpheliler dışında 

sığınmacı göçmenlerin 25.12.2019 günü saat 19:00’da Van ilinde bulundukları evden Van Gölü 

kıyısına taşınmasında rol oynayan iki aracın şoförleri ile teknenin varış noktasında kendilerini 

bekleyen en az bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıntıları verilen 26.12.2019 tarihli Adilcevaz olayı ile ilgili yaptığımız araştırmada; 

Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheliler R.A., C.A. ve S.A.’nın, 

Van Çarpanak Adası açıklarında yaşanan olayda tekneyi kullanan M.A. ve S.A. ile aynı soyadlarına 

sahip oldukları ve R.A., C.A., S.A.’nın Van ili nüfusuna kayıtlı oldukları tespit edilmiştir. Yine söz 

konusu her iki olaydaki şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yaptığımız açık kaynak 

araştırmasında birbirleri ile bağlantılı oldukları anlaşılmıştır.  

V-GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA YENİ ROTA: VAN GÖLÜ  

 Komisyonumuzca yapılan gözlemler ve araştırmalar neticesinde yukarıda detayları verilen iki 

olay arasında birtakım benzerlikler ve bağlantıların olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu tespitlerden 

önce Van Gölünün göçmen kaçakçılığından artan önemine değinmekte yarar vardır. 

 

 İran İslam Cumhuriyeti ile uzun bir sınır hattı olan Van İli coğrafi konumu itibariyle Pakistan, 

Afganistan, Bangladeş, İran ve son dönemlerde Afrika’dan Avrupa’ya ve batı metropollerine geçmek 
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isteyen sığınmacı/göçmenler için en önemli transit geçiş güzergahıdır. Sığınmacı/göçmenlerin çok 

büyük bir kısmı Van’ın sınır ilçeleri olan Başkale, Çaldıran, Saray ve Özalp sınırlarından Türkiye’ye 

düzensiz yollardan giriş yapmaktadır.  

Söz konusu sınır hattından Van iline göçmen kaçakçıları yardımıyla giriş yapan 

sığınmacı/göçmenler batı illerine ve Avrupa ülkelerine doğru hareket etmektedir. Yılın her dönemi 

bu geçiş sürmekte olup 2020 yılı başlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Covid-19 

pandemisi ile birlikte İran ülkesindeki yaygın Covid-19 vakaları ve kış mevsiminin önceki yıllara 

oranla ağır geçmesi nedenleriyle düzensiz geçişler önceki yıllara oranla durma noktasına gelmiştir. 

Mayıs 2020 ayında mevsim koşullarının iyileşmesi ve her iki ülkede de hafifletilen pandemi 

önlemleri sonucunda düzensiz geçişlerde artış gözlemlenmiştir. 

 Sığınmacı/göçmenlerin sınır hattında kış koşullarından kaynaklı olarak donarak hayatlarını 

kaybetmeleri ile ilgili olarak adli ve idari mercilerle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgi, 

gözlem, tespit ve öneriler komisyonumuzca rapor haline getirilmiş olup 20 Haziran 2019 Dünya 

Mülteciler Günü’nde kamuoyu ile paylaşılmıştır. (Bknz: http://www.vanbarosu.org.tr/goc-ve-iltica-

komisyonu-raporu-h-460.html) 

 

    

Ayrıca yukarıda bahsi geçen raporun hazırlanmasından sonra da 2020 yılı kış aylarında Van 

sınırından geçerken donarak hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenler ile ilgili haberleri ele almak 

olayın vahameti ve genel resmi görmek açısından önemlidir.   

--08.02.2020 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen Mahallesi’nde İran sınırını geçen 13 

sığınmacı/göçmen donarak hayatını kaybetmiştir. (https://gazetekarinca.com/2020/02/vanda-13-

multeci-donarak-yasamini-yitirdi/) 

--15.02.2020 tarihinde İran sınırından geçerken Van İli Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı 

yakınlarında fark edilen ve soğuktan etkilenen sığınmacı/göçmenlerden 3’ü hayatını kaybetmiş, 24’ü 

hastaneye kaldırılmıştır. (https://www.wanhaber.com/guncel/van-da-bir-multeci-faciasi-daha-

h251143.html) 

--14.03.2020 tarihinde Van İli çaldıran ilçesi İran sınırında 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan 

ve Suriye uyruklu oldukları değerlendirilen sığınmacı/göçmenlere ait 7 cenaze bulunmuştur. 

(https://www.evrensel.net/haber/399460/vanda-7-multeci-cesedi-daha-bulundu-insanlik-kar-altinda) 

http://www.vanbarosu.org.tr/goc-ve-iltica-komisyonu-raporu-h-460.html
http://www.vanbarosu.org.tr/goc-ve-iltica-komisyonu-raporu-h-460.html
https://gazetekarinca.com/2020/02/vanda-13-multeci-donarak-yasamini-yitirdi/
https://gazetekarinca.com/2020/02/vanda-13-multeci-donarak-yasamini-yitirdi/
https://www.wanhaber.com/guncel/van-da-bir-multeci-faciasi-daha-h251143.html
https://www.wanhaber.com/guncel/van-da-bir-multeci-faciasi-daha-h251143.html
https://www.evrensel.net/haber/399460/vanda-7-multeci-cesedi-daha-bulundu-insanlik-kar-altinda
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 Yine göçmen kaçakçılarının yeni rotası olan Van Gölü’nde donma vakasının son anda 

önü alınabilmiştir. Olay basında şu şekilde yer bulmuştur. 

--09.02.2020 tarihinde göçmen kaçakçılarının Van’ın kırsal sahillerinden aldıkları 49 

sığınmacı/göçmeni tekneye bindirmiş ve Bitlisin Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkmıştır. 

Tekne Van İli Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’nin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi 

nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak sığınmacı/göçmenleri indirmiştir. Donma 

tehlikesi geçiren sığınmacı/göçmenler sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak 

yardım istemiştir. Gevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesine bağlı 

Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonucunda tüm 

sığınmacı/göçmenler kurtarılmıştır. (https://www.milliyet.com.tr/gundem/yer-van-yasamak-icin-

kendilerini-ihbar-ettiler-6141359) 

Göçmen kaçakçıları sınır hattından kalabalık sığınmacı/göçmen gruplarını sınırdan geçtikten 

sonra araçlarla alarak hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla belirledikleri noktalardaki evlerde 2-3 

gün konaklattıkları bugüne değin alınan sığınmacı/göçmenlerin ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Van ilinden batı illerine doğru karayolu vasıtasıyla devam edebilmek için iki temel güzergâh 

mevcuttur. Bunlardan ilki Erciş ilçesi üzerinden Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan sahile paralel 

uzanan ve Bitlis İli Adilcevaz İlçesine bağlanan kara yolu, diğeri de Gevaş İlçesi üzerinden Bitlis İli 

Tatvan İlçesine bağlanan kara yoludur.  

Heyetimizce yapılan tespitlerde, Van İli Gevaş İlçesine bağlı Değirmitaş Köyünde bulunan 

Balaban Jandarma Karakolu Van İlinden Bitlis istikametine giden şehirlerarası karayolunda sürekli 

ve aktif olarak önleme araması yapan bir nokta olarak bilinmektedir. Van ili Erciş İlçesi istikametine 

giden şehirlerarası karayolunda Van İli Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Beldesinde mukim Alpaslan 

Jandarma Karakolunun da benzer şekilde sürekli ve aktif biçimde önleme araması yapan bir kontrol 

noktası olduğu tespit edilmiştir.  

    

2020 yılı başlarında Dünya Sağlık Örgütünce ilan edilen pandemi sonrasında Van il 

merkezinin çıkışlarında Edremit ve Tuşba ilçe sınırları içinde ayrıca polis kontrol noktaları 

oluşturulmuş olup söz konusu noktalar mobil polis karakollarına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. 

Van ilinin çevre illerle bağlantısını sağlayan karayollarında 24 saat kesintisiz olarak kollukça 

oluşturulan arama/kontrol noktaları, göçmen kaçakçılarını söz konusu kontrol noktalarına 

yakalanmadan geçebilmeleri için alternatif rotalara yöneltmiştir. Van Gölü’nün son yıllarda artan bir 

oranda yeni geçiş rotası olarak kullanılmasının temel nedeni budur. 

Göçmen/sığınmacıların taşındığı araçların gerek kolluk tarafından durdurularak göçmen 

kaçakçılığı suçunun faillerinin gözaltına alınması, yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yaygın 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/yer-van-yasamak-icin-kendilerini-ihbar-ettiler-6141359
https://www.milliyet.com.tr/gundem/yer-van-yasamak-icin-kendilerini-ihbar-ettiler-6141359
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olarak sınır dışı etme kararlarının alınması ve yine söz konusu nakillerde kullanılan araçların karıştığı 

ölümcül kazalar sebebiyle karayolu ile Van’dan geçip gitmek eski önemini kaybetmiştir. Konunun 

daha iyi anlaşılması açısından aşağıda yerel ve ulusal basına yansıyan olaylara bakmak faydalı 

olacaktır.  

--03.06.2017 tarihinde Bitlis’in Ahlat-Adilcevaz ilçeleri arasında Çimenli mevkiinde yapılan yol 

kontrolü sırasında içerisinde 50 sığınmacı/göçmenin yer aldığı minibüs durdurulmuştur. 

(http://m.selcuklugazetesi.com.tr/15-kisilik-minibuste-50-multeci-yakalandi/647/) 

--03.09.2018 tarihinde Van İli Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol aramasında, 5 

ayrı araçta Avrupa ülkelerine gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar veren 17’si kadın, 

19’u çocuk toplam 145 sığınmacı/göçmen bulunmuştur. Sığınmacı/göçmenleri taşıyan araçların 

sürücüleri Ö.Y., M.S., K.Y., G.G. ve M.Ç. gözaltına alınmıştır. (https://www.milliyet.com.tr/yerel-

haberler/van/vanda-145-kacak-multeci-yakalandi-13010377) 

--06.11.2018 tarihinde saat 18:00 sularında Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karapet Geçidi’nde 

içerisinde 7 kişilik olmasına rağmen 21 sığınmacı/göçmenin yer aldığı 34 ZF 3395 plakalı minibüs 

şarampole yuvarlanması üzerine sığınmacı/göçmenlerden 5’i hayatını kaybetmiş 3’ü ağır 16’sı 

yaralanmıştır. Kazanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisinde park halindeki bir minibüste 

de 49 sığınmacı/göçmenin olduğu tespit edilmiştir. (https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda-

multecileri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-5-olu-16-yarali) 

--16.05.2019 tarihinde Van İli Tuşba ilçesinde saat 20.00 sıralarında kasasında sığınmacı/göçmenler 

taşıyan 38 UL 976 plakalı kamyonun İlçenin Ağartı köyü yakınlarında devrilmesi üzerine 

sığınmacı/göçmenlerden 5'i hayatını kaybetmiş, 37'si yaralanmıştır. (https://t24.com.tr/haber/van-da-

multecileri-tasiyan-kamyon-devrildi-5-olu-37-yarali,821696) 

--26.07.2019 tarihinde Van-Özalp karayolunda İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında 

sığınmacı/göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu sığınmacı/göçmenlerden 17’si 

hayatını kaybetmiş 50’si yaralanmıştır.(https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-da-gocmenleri-

tasiyan-minibus-kaza-yapti-en-az-15-olu) 

--27.06.2020 tarihinde saat 23:50 sularında Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi’nde, 

sığınmacı/göçmenleri taşıyan minibüs otomobille çarpışmış, minibüste bulunan 

sığınmacı/göçmenlerden 1’i hayatını kaybetmiş, 42’si yaralanmıştır. 

(https://gazetekarinca.com/2020/06/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-devrildi-bir-olu-41-yarali/) 

--30.01.2020 tarihinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında 

durdurdukları minibüste 34 sığınmacı/göçmenin olduğu tespit edilmiştir. 

(https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bitlis/bitliste-minibuste-34-kacak-gocmen-yakalandi-

41433282)  

Yine Van İlinde yukarıda da belirttiğimiz üzere göçmen kaçakçıları tarafından 

sığınmacı/göçmenlerin batı illerine götürülme organizasyonu tamamlanana kadar 2-3 gün 

konaklatıldığına ilişkin benzer bir olay basına yansımıştır.  

--12.09.2018 tarihinde Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki 3 

katlı evde sığınmacı/göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 

Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 sığınmacı/göçmen bulunmuştur. 

(https://artigercek.com/haberler/van-da-3-katli-evde-244-multeci-yakalandi) 

 

http://m.selcuklugazetesi.com.tr/15-kisilik-minibuste-50-multeci-yakalandi/647/
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/vanda-145-kacak-multeci-yakalandi-13010377
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/vanda-145-kacak-multeci-yakalandi-13010377
https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-5-olu-16-yarali
https://www.evrensel.net/haber/365349/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-5-olu-16-yarali
https://t24.com.tr/haber/van-da-multecileri-tasiyan-kamyon-devrildi-5-olu-37-yarali,821696
https://t24.com.tr/haber/van-da-multecileri-tasiyan-kamyon-devrildi-5-olu-37-yarali,821696
https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-da-gocmenleri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-en-az-15-olu
https://tr.euronews.com/2019/07/18/van-da-gocmenleri-tasiyan-minibus-kaza-yapti-en-az-15-olu
https://gazetekarinca.com/2020/06/vanda-multecileri-tasiyan-minibus-devrildi-bir-olu-41-yarali/
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bitlis/bitliste-minibuste-34-kacak-gocmen-yakalandi-41433282
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bitlis/bitliste-minibuste-34-kacak-gocmen-yakalandi-41433282
https://artigercek.com/haberler/van-da-3-katli-evde-244-multeci-yakalandi


13 
 

 Van Gölü Kıyısında Balıkçılık İle İştigal Eden Köylüler İle Yapılan Görüşmeler 

 Heyetimizce olayın meydana gelmesinden sonra Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini 

sağlayan köylerde balıkçılarla görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşme yapılan vatandaşlar, 

kimliklerinin gizli tutulması halinde açıklama yapabileceklerini belirtmişlerdir. Görüşme yapılan ve 

Van Gölü’nde balıkçılık yapan vatandaşların kimlikleri saklı tutularak beyanlarına aşağıdaki gibi yer 

verilmiştir. 

 Görüşme yapılan balıkçılar ortak beyanlarında; Van Gölü’nün yaklaşık 15 yıldır 

sığınmacı/göçmenlerin taşınmasında bir rota olarak kullanıldığını, bu durumun kolluk tarafından da 

bilindiğini ancak göz yumulduğunu, zaten geçen bu süreç içerisinde şimdiye kadar hiçbir göçmenin 

gölde taşınırken yakalanmadığını, ancak son yıllarda bu geçişlerin oldukça arttığını, daha fazla para 

kazanmak isteyen tekne sahiplerinin istiap haddini aşarak çok sayıda sığınmacı/göçmeni 

taşıdıklarını, göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin asla tek çalışmadıklarını, organize ve çok sayıda 

kişinin birlikte hareket ederek bu işi yaptıklarını, bu organizasyonların tepesinde yer alan şahısların 

asla tekne sahipleri ile doğrudan temasa geçmediklerini, bu organizasyonda irtibatın kara 

taşımacılığı boyutunda yer alan şahısların vasıtasıyla sağlandığını, bu kişilerin çoğunlukla 

sığınmacı/göçmenlerin dilini bilen onlarla iletişim kurabilen kişiler olduğunu, söz konusu 

organizasyonun aracılık kısmında yer alan ve tekne sahipleri ile irtibat kuran şahısların her 

sığınmacı/göçmen başına 50,00-100,00 TL tekne sahibine para ödediğini, özellikle avlanma yasağı 

döneminde bu işi birçok kişinin her seferinde farklı teknelerle yaptığını, tekneye alınan 

sığınmacı/göçmenlerin çoğunlukla Bitlis İlinin Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde polis/jandarma 

kontrol noktalarının ötesine bırakıldıklarını, söz konusu sığınmacı/göçmenlerin çeşitli araçlarla 

alınarak karayolu ile batı illerine götürüldüklerini belirtmişlerdir. 

VI-GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASIZLIK 

Düzensiz göç, özünde ülkelerin topraklarına girişe ilişkin belirledikleri yöntem ve kurallara 

uyulmadan, bir başka deyişle sınırların düzenli olmayan yollarla geçilmesini ifade etmektedir. 

Ülkelere giriş ve çıkışlar için belirlenmiş olan sınır kapıları dışında, sınırın herhangi bir bölgesinden 

geçmek sıklıkla kullanılan bir yöntem olmakla birlikte hava, kara ve deniz kapılarından sahte seyahat 

belgeleri kullanılarak ülkeye girmeye ya da ülkeden çıkmaya çalışmak için kullanılan diğer yollardır. 

Bu yolların kullanımında başvurulan yöntemler ise çeşitlilik göstermektedir.   

Göçmen Kaçakçılığı Türk Ceza Yasası’nda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi 

menfaat elde etmek amacıyla, yabancı bir ülke uyruğunda bulunan veya vatansız olan veyahut 

Türkiye’de sürekli olarak oturmasına yetkili mercilerce izin verilmemiş bulunan kimselerin, 

Türkiye’ye düzenli olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kalmalarını, bu kişilerin veya Türk 

vatandaşlarının yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarını sağlamak şeklinde tanımlanmıştır. 

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında yasal çerçevenin uluslararası standartlara ve 

normlara uyarlanması şeklinde gelişmiş, 2000 yılının Aralık ayında Palermo’da imzalanan Sınıraşan 

Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesinin ve ek protokollerin TBMM tarafından 30 Ocak 2003 

tarihinde onaylanmasından önce, 9 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4771 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla göçmen kaçakçılığı suçunun TCK’ya 

eklenmesi sağlanmıştır.  

Uzun yıllar boyunca göçmen kaçakçılığı fiilinin suç olarak tanımlayan özel bir yasal 

düzenleme bulunmaması nedeniyle çeşitli kanunlarda öngörülen yaptırımlar para cezası ya da paraya 

çevrilebilen hapis cezaları ile sınırlı kaldığından caydırıcılık gücü bulunmamaktaydı. 03.08.2002 
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tarih ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2. maddesiyle, Ceza 

Kanunu’na 201. maddeden sonra gelmek üzere eklenen 201/a maddesi ile göçmen kaçakçılığının 

cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenleme getirilmiştir.          

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 79. 

maddesi ile bu suçu işleyenler için öngörülen cezalar ağırlaştırılarak göçmen kaçakçılığı suçu 

yeniden düzenlenmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesinde düzenlenen bu suça göre; 

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan 

yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, Türk vatandaşı veya 

yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan, kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin 

günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa 

dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

Suçun, mağdurların; hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, onur kırıcı bir muameleye maruz 

bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 

Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır. 

Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 

Ceza yasasında her ne kadar görünüşte ağır yaptırımlara bağlansa da bu suç tipinin özellikle 

sınır hattına sahip her iki ülke kentlerinde endüstriye dönüştüğü, önceden küçük çaplı çay, şeker, 

akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yapan veya değişik ara işlerde çalışan şahısların giderek göçmen 

kaçakçılığına yöneldikleri tespit edilmiştir. Nitekim 27.06.2020 tarihinde meydana gelen olayda sağ 

kurtulan şüpheli şahıs M.A. ifadesinde inşaat işçisi olduğunu beyan etmektedir.  

Göçmen kaçakçılığı suçu her ne kadar TCK’da ağır yaptırımlara bağlanmış ise de bu suç 

ithamı ile soruşturulan veya kovuşturulan şüpheli ve sanıklar hakkında tutuklama tedbirlerine 

başvurulmakta imtina gösterilmekte veya tutuklama tedbiri uygulansa dahi kısa bir süre sonra 

şahısların salıverildiği birçok vakada tespit edilmiştir. Nitekim raporumuza konu olaya çok benzer 

olan ve her iki olayın failleri arasında irtibat olduğunu düşündüğümüz 26.12.2019 tarihinde 

Adilcevaz’da meydana gelen olayda 7 sığınmacı/göçmen hayatını kaybetmiş olmasına rağmen sadece 

1 şüpheli yönünden tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Tutuklama tedbiri ise yalnızca 27 gün 

sürdürülmüş ve ardından şüpheli salıverilmiştir. Olayın diğer şüphelileri hakkında da yalnızca adli 

kontrol tedbirleri uygulanmıştır.  

 Göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında mahkûmiyet kararı kurulan sanıklar hakkında 

mahkemelerce hüküm kurulurken ceza yasasının belirlediği temel cezanın alt sınırının uygulandığı ve 

yine yasada sanıkların lehine olan ceza indirimlerinin sonuna kadar uygulandığı tespit edilmiştir. 

İstinaf ve temyiz aşamalarında onanan cezaların ise 15 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de 

yayımlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile anlamsız hale geldiği, cezası kesinleşmiş olan göçmen 

kaçakçılarının hiçbir suretle cezaevine girmeden haklarındaki kesinleşmiş cezalar infaz edilmiştir.  

Komisyonumuzca sosyal ağlarda yapılan araştırma sonucu göçmen kaçakçılarına ait sosyal 

medya hesapları tespit edilmiştir. Söz konusu hesaplarda göçmen kaçakçılarının açık kimlikleri ve 
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iletişim bilgileri ile reklam niteliğinde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir. Bu paylaşımların 

içeriğinde verdikleri hizmetin ücretinden yolculuk ve barınma şartlarına kadar ayrıntılı bilgiler 

verildiği, yine ihtiyaç duyulması halinde hangi tür belgelerin gerçeğe yakın bir şekilde 

hazırlanabileceğine ilişkin açıklamaların olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye’de İl Göç 

İdarelerince düzenlenen ikamet belgesi ve yol izin belgelerinin neredeyse gerçeğine yakın şekilde 

hazırlanabildiğine ilişkin reklamlara ve açıklamalara yer verilmektedir. Aşağıda Komisyonumuzca 

tespit edilen göçmen kaçakçılarına ait bu hesaplardan bir kısmının ekran görüntülerine yer 

verilmiştir. (Hesap isimleri ve fotoğraflar tarafımızdan mozaiklenmiştir.) 
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VII-TESPİTLER 

1-27.06.2020 tarihinde meydana gelen ve bizce katliam niteliğindeki olay, 26.12.2019 tarihinde 

Adilcevaz kıyısında meydana gelen olay ile gerek oluş şekli gerek failler arasındaki bağlantı 

itibariyle birbirinin devamı niteliğindedir. 

2-Van Gölü’nde raporumuzun yazım tarihi itibariyle cenazesi bulunan 61 insan bir kaza sonucu 

hayatlarını kaybetmiş değildir. Olay tamamıyla olası kastla insan öldürme suçudur. Olayı kaza olarak 

nitelendirmek, olayın maddi oluş şartları incelendiğinde failleri aklama anlamına gelecektir. Rapor ile 

birlikte Komisyonumuz twitter hesabında paylaşılan ve kurbanların son anlarına ait tekne 

ambarındaki görüntülerden anlaşılacağı üzere balıkçı teknesine kapasitesinin çok üzerinde insanın 
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alındığı ve tekne içindeki koşulların insanlık dışı olduğu bir kez daha görülecektir. (Bknz: 

https://twitter.com/Vaniltica) 

3-Benzer nitelikteki olaylarda yargı makamlarının neredeyse hareketsiz kalan tutumları ile 

devamında uygulanan cezasızlık politikası/kültürü bu katliama giden yolun taşlarını döşemiştir. 

Nitekim bu olaydan sadece 6 ay önce meydana gelen ve 7 sığınmacı/göçmenin hayatını kaybetmesi 

ile sonuçlanan olay sonucunda yürütülen soruşturmanın etkisizliği bu organizasyonda yer alan 

göçmen kaçakçılarına cesaret vermiştir. Adilcevaz’da hayatını kaybeden insanlara yönelik suç 

nitelemesi, alelade bir trafik kazasında görülebilecek şekilde “taksirle birden çok insanın ölümüne 

sebep olma” şeklinde yapılmıştır. Aradan geçen 7 ayı aşan sürede halen bu ölümlerden sorumlu olan 

kişiler hakkında atılı suçla dahi iddianame düzenlenmiş değildir. 

4-Van Gölü üzerinde sığınmacı/göçmenlerin uzun yıllardır balıkçı tekneleri ile taşındıkları bilgisi 

bölgede yaşayan vatandaşlarca yaygın olarak bilinmekte iken bugüne kadar kolluğun ve diğer yetkili 

makamların bu trafikten haberdar olmaması dikkat çekicidir.  

5-Raporumuzda ayrıntılı açıklandığı üzere özellikle uzun yıllara yayılan bölgemizdeki çatışmalı 

ortamdan kaynaklı olarak İran ülkesi ile olan sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri (kalekollar, 

insanlı/insansız hava araçları, termal kameralar, devriye faaliyetleri vd.) alınmış iken sınırın herkesçe 

bilinen rotalarından göçmen kaçakçıları tarafından kalabalık gruplar halinde hiçbir engele maruz 

kalınmaksızın geçişin sağlanıyor olması ve bu grupların Van il merkezine kadar sorunsuz erişimi 

dikkat çekici bulunmuştur. Komisyon üyelerimizden bazılarının takip ettiği bir kısım ceza 

dosyalarından alınan somut kanıtlardan sınır hattında görev yapan birtakım asker görevlilerin 

yozlaştığı, göçmen kaçakçısı suç şebekeleriyle çıkar ilişkisine girdikleri ve bu kişilerin faaliyetlerini 

rüşvet karşılığında kolaylaştırıldığı bilgisi edinilmiştir.  

6-Van şehir merkezinden diğer illere olan bağlantıyı sağlayan karayolları üzerinde 24 saat esasına 

dayalı süreklilik arz edecek şekilde kollukça kurulan arama/kontrol noktaları, sığınmacı/göçmenlerin 

yaşamlarını riske ederek ölümcül rotalara yönelmelerine neden olmaktadır. Belirtilen arama/kontrol 

noktalarında yakalanan hiçbir sığınmacı/göçmenin sığınma taleplerinin alınmadığı, birbirine benzer 

kopyala yapıştır yöntemle alınan ifadelerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme 

Merkezi'ne gönderildikleri, Geri Gönderme Merkezlerinde de uzun süreler idari gözetim altında 

tutulduktan sonra sınır dışı edildikleri tespit edilmiştir.  

7-Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK-UNHCR) 1997 

yılında Van kent merkezinde saha ofisi açmıştır. Bu saha ofisi kanalı ile Türkiye’ye yeni giren ve 

sığınma arayan birçok sığınmacı kayıt altına alınmış, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile paralel olarak 

mülteci statüsü belirleme misyonunu yıllar boyunca devam ettirmiştir. İran ülkesi üzerinden düzensiz 

yollardan Türkiye’ye gelen birçok sığınmacı Van kent merkezinde BMMYK Van Saha Ofisi’nin 

olması nedeniyle Avrupa ülkeleri yahut Türkiye’nin batı illerine ulaşma çabası sergilememiştir. 

BMMYK 2018 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ile paralel olarak yürüttüğü sığınmacı 

kayıt ve mülteci statüsü belirleme faaliyetlerini bütünüyle Türk Devletine devrederek Van saha 

ofisini de kapatmış bulunmaktadır. Belirtilen tarih itibariyle yani Eylül 2018 tarihinden günümüze 

Van ilinde toplu sığınmacı/göçmen ölümleri yaşanmış ve süreç içerisinde bu durum dramatik bir 

biçimde katlanarak artmıştır. Komisyonumuzca değişik tarihlerde düzensiz yollardan Türkiye’ye 

giriş yaparak Van kent merkezine ulaşabilmiş sığınmacı ve göçmenlerle yapılan görüşmelerde; 

BMMYK’nın sahadan çekilmiş olması ve Türk sığınma sistemindeki belirsizliklerden kaynaklı olarak 

Türkiye’de sığınma başvurusunda bulunmak istemediklerini, çoğunlukla Türkiye’ye geliş amaçlarının 

transit geçiş amaçlı olduğunu, Türkiye’de arafta kalacak şekilde zaman kaybetmektense bir şekilde 

haklarının korunduğu bir Avrupa ülkesine ulaşarak orada sığınma başvurusunda bulunmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Gerek sığınmacı/göçmen anlatımları gerekse BMMYK’nın sahadan 

https://twitter.com/Vaniltica
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çekildiği tarih itibariyle meydana gelen toplu trajik sığınmacı/göçmen ölümlerinde uluslararası 

kurumların belirtilen tutumlarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Meydana gelen bu toplu ölüm 

vakalarına ilişkin BMMYK ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün derin sessizliği ise dikkat 

çekicidir. 

8- Van ili özelinde sığınma sisteminin bütünüyle düzensiz göç ile mücadeleye evrildiği dolaysıyla 

iltica prosedürlerine erişemeden sınırda veya kontrol noktalarında yakalanan kişilerin sığınma 

taleplerinin sistematik olarak alınmadığı, görmezden gelindiği ve 6458 sayılı yasanın ön gördüğü 

hızlandırılmış yöntemle sığınma taleplerinin değerlendirilmesi müessesinin işletilmediği 

gözlemlenmektedir. Sığınma sisteminin sınır dışı etme üzerine kurgulandığı bu yapıda Mülteci Kabul 

Merkezi (Reception Center) olarak AB fonu ile inşaa edilen Van Kurubaş Mülteci Kabul Merkezinin 

inşaa ediliş amacının dışında Geri Gönderme Merkezine dönüştürülmesi bu yaklaşımı en iyi biçimde 

özetlemektedir. Geri göndermeye odaklı bir iltica sisteminde sığınmacıların etkin olarak sığınma 

prosedürlerine erişimi mümkün gözükmemektedir.  

VIII-ÖNERİLER  

1-Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Van Gölü’nde 27.06.2020 tarihinde meydana gelen olaya ait 

maddi gerçeğin Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam eden soruşturma ile bağlantılı olarak 

bütün yönleri ile araştırılması ve adil bir yargılama yapılabilmesi için soruşturmanın AİHS’in 2. 

maddesinde düzenlenen “yaşam hakkı” ışığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca 

“kasten insan öldürme suçu” temelinde etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmelidir.   

2-Olayla ilgili soruşturma bağımsız ve tarafsız bir soruşturmanın gereği olarak bizzat savcılık eli ile 

yerine getirilmelidir.  

3-Katliamda hayatını kaybeden insanların sayısı, kimlikleri ve uyrukları tam olarak tespit edilip 

arama kurtarma faaliyetlerine duraksamaksızın devam edilmesi, bulunan cenazelerden kimlikleri 

tespit edilenlerin derhal ülkelerine ve ailelerine ulaştırılması insancıl hukukun bir parçasıdır. 

Komisyonumuza ve Baromuza çeşitli ülkelerden yapılan başvurularda ailelerin ekonomik koşullar ve 

pandemi sebebiyle Türkiye’ye gelemedikleri tespit olunmakla yakınlarını arayan ailelere Türkiye’ye 

erişimlerinde yardımcı olunması gerekmektedir.   

4-Endrüstriye dönüşen, organize ve örgütlü olarak işlendiği açık olan göçmen kaçaklığı suçu ile 

mücadelede, yargının cezasızlık politikasına son vererek bu suç kapsamında yürütülen soruşturma ve 

kovuşturmaları etkin ve süratli yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada yasanın da ağırlaştırıcı neden 

olarak öngördüğü “örgüt halinde işlenme” hususunun göz önünde bulundurulmasının caydırıcı 

olacağı tartışmasızdır.  

5-Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne 

Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu ve günümüzde artık anlamını yitirmiş olan coğrafi çekincesi 

derhal kaldırılmalıdır.  Zira Türkiye günümüzde dünyada en fazla mülteci ve göçmen nüfusu 

barındıran ülke konumundadır. Coğrafi çekincenin konulmasına gerekçe yapılan şartların hiçbiri 

geçerliliğini korumamaktadır. Coğrafi çekince nedeniyle Türkiye’de sığınma prosedürü birçok 

belirsizlik içeren bir alan haline dönüşmüş; statü itibariyle arafta kalmak istemeyen 

sığınmacı/göçmenlerin yaşamlarını tehdit eden bir sistem haline gelmiştir. Bu nedenle önceki 

açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Türkiye’de daha çok sınır dışı etme üzerine kurulan sığınma 

sistemi terk edilerek güvenlikçi politika ve yaklaşımlardan arındırılmalı ve sığınma prosedürü şeffaf 

ve erişilebilir hale getirilmelidir.  
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6-Van ilindeki arama/kontrol noktaları sığınmacıların sığınma başvurusunda bulunabilecekleri 

noktalar haline getirilmeli, sığınmacılar sınır dışı edilme korkusu yaşamadan uluslararası koruma 

imkanlarından yararlanma olanaklarına kavuşmalıdır.  

7-Sınır bölgesinde görev yapan kamu görevlilerinin yozlaşmasının önlenmesi için göreve başlamadan 

ve görevleri sona erdiğinde kendileri ve birinci derecede aile yakınlarının malvarlığı düzenli 

aralıklarla araştırılmalı ve sınır hattı ile arama/kontrol noktalarında görev yapan kolluk görevlileri 

insan hakları ve mülteci hukuku alanlarında sistematik olarak eğitim almaları sağlanmalıdır.  

8-Van Gölü’nün bir iç deniz olduğu gerçeği gözetilerek benzer olayların bir daha yaşanmaması için 

göl üzerinde denetim faaliyetlerinin insanların sığınma haklarını zedelemeyecek şekilde arttırılması 

ve benzer ölümcül olaylara müdahale edebilecek donanımlı arama-kurtarma gemileri inşa edilerek 

ilgili kurumların hizmetine sunulmalıdır.    

9- Göç ve mülteci alanında çalışan uzman uluslararası kurumlar olayları uzaktan sessizce izlemek 

yerine misyon ve yetkilerine uygun olarak sahada aktif rol almalı ve sığınmacı ve göçmen ölümlerini 

önlemeye yönelik yetkili otoritelerle işbirliği içinde çalışmalar yapmalıdır.   

VAN BAROSU GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU 

05.08.2020 

 

 


